
 

Promenade Lleida patrocina l’àrea de jocs 
infantils de l’Aplequet de Tardor 

• L’espai lúdic familiar és la principal novetat de la recuperada 
festa de les colles de l’Aplec, que se celebrarà aquest diumenge 

Lleida, 5 d’octubre de 2022.- PROMENADE LLEIDA, el parc d’oci familiar i 
comercial, patrocina una nova zona de jocs per als membres més petits de les 
colles de l’Aplec del Caragol. En concret, PROMENADE LLEIDA ajuda a 
desenvolupar l'espai lúdic familiar ple d’activitats per gaudir de jocs i activitats 
educatives que hi haurà a l’Aplequet de Tardor, que se celebrarà el proper 
diumenge, 9 d’octubre, als Camps Elisis. 

Aquesta zona infantil romandrà oberta d’11.30 a 14.00 hores i de 16.00 a 
18.00 hores i oferirà jocs de construcció i d’habilitat, així com l’experiència de 
participar en la construcció de l'espectacular Cúpula Leonando Da Vinci que 
porta l’entitat “Festa i Fusta” a Lleida. També hi haurà regals i sorpreses. 

L’espai lúdic familiar PROMENADE LEIDA és una de les novetats que la 
Federació de Colles de l’Aplec del Caragol (FECOLL) ha preparat per aquest 
Aplequet de Tardor, una festa que es recupera en el calendari d’activitats de la 
FECOLL i de la ciutat després de la pandèmia dels anys anteriors. 

PROMENADE LLEIDA és una de les empreses “Amiga de l’Aplec” i ja es va 
anunciar que aquesta col·laboració tenia la voluntat d’extendre’s amb altres 
iniciatives. L’espai lúdic familiar n’és la primera. 

Les colles de l'Aplec del Caragol de Lleida gaudiran aquest diumenge de 
l'Aplequet de Tardor, que aribarà a la 39a edició. Com en edicions anteriors, hi 
haurà les tradicionals competicions de bitlles i parxís, els balls de Vermut i de 
Tarda o activitats com la cursa de sacs, estirada de corda, trencar l’olla… A més 
del dinar de germanor. 



Sobre Promenade Lleida 
Promenade Lleida serà un parc d’oci familiar i comercial que Frey i Eurofund Group 
promouen al sector de Torre Salses de la ciutat. Esta tracta d’un parc comercial de darrera 
generació, sostenible i de fàcil accés. Promenade Lleida busca satisfer l’experiència d’oci per 
a totes les edats amb una oferta inexistent a Lleida i que se situarà en un espai amable per 
al passeig i amb àmplies zones verdes. 

Sobre Eurofund Group 
Eurofund Group és una empresa d'inversió de propietat privada, fundada el 1994. Amb seu a 
Madrid, opera a Espanya, Portugal, el Regne Unit i Itàlia. El grup està format per Eurofund 
Retail, Eurofund Logistics (ELCP) i una divisió de Living que ja opera a Londres amb la 
denominació Tribu, i en breu començarà a desenvolupar projectes de Senior Living. 
Finalment, també impulsa The Hood, un innovador concepte anti-mall amb el seu primer 
projecte ja operant a Lisboa on reuneix comerç, restauració, lleure, cultura i art. 

A la seva sòlida trajectòria destaquen la finalització de projectes com Puerto Venecia 
Zaragoza, guardonat com a millor centre comercial del món el 2013. També l'adquisició 
d'UBBO (ex Dolce Vita Tejo) a Lisboa, on Eurofund Group ha dut a terme una transformació 
completa fins a convertir-lo en el primer shopping resort de Portugal; o la recent adquisició 
de Silverburn, el centre comercial de referència a Glasgow, Regne Unit. 

El Grup és avui un soci operatiu de referència per a inversors interessats en retail, actius 
residencials (co-living i BTR) i logístics a tot Europa, fet que li atorga una posició única per 
integrar la logística als centres comercials i els actius residencials al retail. 

Sobre Frey 
FREY és un fons immobiliari francès dedicat al desenvolupament, la inversió i la gestió de 
centres comercials a l'aire lliure a França, Espanya i Portugal. Actualment la societat opera i 
gestiona una cartera de 75 Mn€ anuals en concepte de lloguer amb una cartera de projectes 
en curs de 400.000 m2. 

En 35 anys d'història, FREY s'ha consolidat com l’empresa més innovadora del seu sector. 
FREY, pionera dels parcs comercials sostenibles i inventora d'una nova generació de centres 
comercials a l'aire lliure, ara s'està implantant als centres de les ciutats, creant nous barris 
d'ús mixt Feel Good. 
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